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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

Accents:  Exercise (key to answers) 
[Instructions: Identify the disjunctive accents etnach, zakef, and revia in the text below, 

an excerpt from Genesis 1.    You should find seven instances of the etnach, nine of 

zakef, and four of revia.] 

 

אֶמר ֱאֹל ו ֹֹּ֣ ֹוְך  ִ֔ה  וַי יַע ְבתֹּ֣ ִ֖ י ָרקִ֔ה ִ֥ י  יִ֔הםָ    ַ ים יְ ִ֔ה ֹּ֣ יִ֔הם׃  יל ִ֔ה  ַמ ְ וִ֔הי ִ֔ה יִ֔הם ָלָמָֽ ין ַמִ֖ ִ֥  זב 

יַעַ֒  י֮ם ֶאת־ָ ָָֽרקִ֔ה ַעׂש ֱאֹל ִ֔ה ַחת ל    וַיַ ְ וַַיֹּ֣ ַתֹּ֣ יִ֔ה֙ם ֲאֶש֙ר מִ֔ה ין ַ ַ ַּ֨ ֵּ֤ ין  יעַ קִ֔ה  ָלָֽרָ  ב  ֹּ֣ ּו  

לַ    ַ  ַעֹּ֣ ר מ  י יעַ קִ֔ה  ָלָֽרָ  יִ֔הם ֲאֶשִ֖ ָֽיְ ִ֔ה ָֽן׃ ַו יַע  ח־כ  ִ֖ ָרקִ֔ה ים ָלָֽ ִ֛ א ֱאֹל ִ֔ה  יִ֔הםָמ  שָ וַיִ֔הְקָרָ֧

ָֽי׃  נִ֔ה ֹום ש  ֶקר יִ֥ ִֹ֖ י־  ָֽיְ ִ֔ה ֶר  ַו י־ֶעִ֥ ָֽיְ ִ֔ה אֶמר ֱאֹל טַו ֹֹּ֣ יִ֔ה֙ם  ִ֔ה  וַי ַחת ַ ָשַמַּ֨ ַתֵּ֤ יִ֔הם מִ֔ה ּו ַ ַ ַּ֜ ים יִ֔הָקוַּ֨

ֹום אֶ  ָרֶאִ֖  ַ יַבָ ָח  ֶאל־ָמקֹּ֣ ָֽ ָֽן׃ ָש    וְת  י־כ  ָֽיְ ִ֔ה ים  י  ַו ֵּ֤ א ֱאֹל ִ֔ה ֶרץ ֶא  ׀ ַליַָבָש֙  וַיִ֔הְקָרַּ֨

א יַ  יִ֔הם ָקָרֹּ֣ ְקו ִ֥  ַ ַ ִ֖ ֹו ׃  ִ֔ה  ּוְלמִ֔ה ים כִ֔הי־טָֽ ִ֖ ְרא ֱאֹל ִ֔ה אֶמר  יאים וַַיִ֥ ֹֹּ֣ א  ים ִ֔ה  ֱאֹלוַי ֵּ֤ ְ ש  ַתָֽ

ֶר֙ץ  יַע ֶ   ָ ָאַּ֨ ֹּ֣ ֶׂש  ַמְזרִ֔ה ֙י ֶז  ֶשא ע ֵ֚ ֶׂש  ְפרִ֔ה ֵֹּ֤ י ע ץ ְפרִ֔הִ֞ ֹּ֣ יַרע ע  ֹו ֹונ  ְלמִ֔ה ר ַזְרעֹו־ ִ֖  ֲאֶשִ֥

ָֽן׃ ָא  ַעל־ ָ  י־כ  ָֽיְ ִ֔ה ַר֙ע  יבֶרץ ַו יַע ֶזַּ֨ ֵּ֤ ֶׂש  ַמְזרִ֔ה ֹּ֣ ֶשא ע  ֶרץ ֶ ֶּ֠ א ָ ָאַּ֜ יוַתֹוצ ַּ֨ ץ   ּונ   ְלמִ֔ה ָ֧ וְע 

ֹו  ר ַזְרעֹו־ ִ֖ י ֲאֶשִ֥ ִ֛ ֶׂש ־ְפרִ֔ה ָֹֽ יע ֹו ׃   ּונ   ְלמִ֔ה ים כִ֔הי־טָֽ ִ֖ ְרא ֱאֹל ִ֔ה ֶר   יגוַַיִ֥ י־ֶעִ֥ ָֽיְ ִ֔ה ַו

י׃ ָֽ ישִ֔ה ֹום ְשלִ֔ה ֶקר יִ֥ ִֹ֖ י־  ָֽיְ ִ֔ה   ַו

  


